APSTIPRINU
Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils“
direktors J.Bogdānovs__________________
Rīgā, 2011. gada ____. ________

GIF Animācijas filmu festivāls Internetā
NOLIKUMS
I. MĒRĶI
1. Veidot bērniem un jauniešiem interesantu vidi Internetā.
2. Rosināt mākslas skolotājus sadarbībā ar datorzinību skolotājiem izmantot interneta
interaktīvās iespējas.
3. Popularizēt kino izglītību.
II. ORGANIZATORI
4. Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” (turpmāk - Rīgas Skolēnu pils)
sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un
jaunatnes pārvaldi (turpmāk - SJP).
III. DALĪBNIEKI
5. Latvijas vispārējās un interešu izglītības iestāžu bērni un jaunieši, citu valstu bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem (turpmāk – dalībnieki).

6.
7.

8.

9.

IV. FESTIVĀLA NOSACĪJUMI, NORISE
Dalībnieki elektroniski reģistrējās interneta vietnē www.caps.lv/gifaffi .
Dalībnieki veido GIF formātā animācijas filmu (Graphics Interchange Format)
attēliem t.i. vairākus grafikas failus ar paplašinājumu .gif apvieno vienā filmiņā,
izmantojot kādu no animācijas veidošanas programmām.
7.1. Filmas tehnika jebkura: zīmēta, leļļu, foto, trīsdimensiju utt.
7.2. Maksimālais pieļaujamais filmas faila lielums– 100KB.
7.3. Maksimālais pieļaujamais filmas izmērs 200x 200 pikseļi.
7.4. Filmai jābūt oriģinālai to veidojot nedrīkst izmantot citu autoru darbus un tēlus.
7.5. Netiks pieņemti darbi ar cilvēka pašcieņu pazemojošu saturu.
7.6. Organizatori drīkst izdzēst iesūtītās animācijas filams, kuras neatbilst nolikuma
nosacījumiem.
Reģistrētie lietotāji var nosūtīt neierobežotā daudzumā savas animācijas filmas uz
GIFAFFI 2011 „Filmu skates kinoteātri”, bet uz GIFAFFI 2011 „Konkursa skati”
līdz 2011. gada 13. decembrim (ieskaitot) dalībniekam jānosūta ne vairāk kā trīs
savas labākās filmas, kuras piedalās festivālā un tiks vērtētas.
8.1. Nosūtot filmas papildus tiks pieprasīta sekojoša informācija: Filmas
nosaukums, dalībnieka vārds, dzīvesvieta vai izglītības iestāde un e-pasts, ja filma
veidota ar skolotāja atbalstu izglītības iestādē, tad skolotāja vārds.
No 2011. gada 13. – 23. decembrim Izglītības iestāde nosūta kopējo dalībnieku
sarakstu ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, filmas nosaukumu.

V. ŽŪRIJA
10. Animācijas filmas vērtēs profesionālu mākslinieku un kinematogrāfistu žūrija.
Žūrija vērtēs filmas, kuras nosūtītas interneta vietnes www.caps.lv/gifaffi sadaļā
„Konkursa skate”.
VI. APBALVOŠANA
11. Dalībnieku apbalvošanas pasākums notiks 2012. gada janvārī (laiks un vieta tiks
norādīti interneta vietnē www.caps.lv/gifaffi 2011. gada decembra beigās).
VII.CITI NOTEIKUMI
12. Sīkāka informācija interneta vietnē www.caps.lv/gifaffi.
13. Ja nepieciešams, skolotājiem tiks rīkoti semināri un animācijas darbnīcas skolās
iepriekš sazinoties ar GIF Animācijas filmu festivāla galveno organizatori Tatjanu
Gvozdevu 29671052.

Gvozdeva 29671052
gifaffi@inbox.lv
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Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra
Tehniskās jaunrades pedagogu metodiskās
apvienības vadītājs J.Rage – Raģis
elektroniski akceptējis 2011. gada 17. jūnijā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes
priekšniece D.Vīksna ___________________
2011. gada ___._____________
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